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Ata de Eleição para coordenador adjunto do curso Tecnologia em Toxicologia 

Ambiental 
 

Nos dias 12 de maio de 2017 a Comissão Eleitoral realizou o processo para a 

escolha do Coordenador Adjunto do Curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental.  

 

A votação foi realizada através do sítio www.consultas.furg.br, no período 

compreendido entre as 8h e 17h do dia 12/05/2017. Finalizada a votação, o relatório de 

votação foi recebido pela Comissão Eleitoral do ICB provenientes do NTI - Núcleo de 

Tecnologia da Informação no dia 15 de dezembro de 2017. Podendo ser consultados o 

total de votantes e o número de aptos a votar de cada segmento no mapa de votação em 

anexo.  

Considerando os pesos atribuídos para cada segmento (50% discente e 50% 

docente), procedeu-se o cômputo do percentual de votos obtidos segundo a fórmula 

abaixo: 

 

 
 

O percentual de votos válidos no candidato inscrito para Coordenador Adjunto do 

Curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental foi de 20,9%. 

Sem mais nada a tratar, todos os documentos relativos a esta eleição foram 

encaminhados a Secretaria Geral do Instituto de Ciências Biológicas. 

 

Comissão Eleitoral do ICB 

Profa. Isabel Soares Chaves 

Adm. Cristiane Souto Santos 

Acad. Priscila Antiqueira 

 

Rio Grande, 15 de maio de 2017. 

  

VCI = (PD * VVDI/VDE + PE * VVEI/VEE) * 100 

Onde: 

VCI = Percentual de votos no candidato “i”; 

VVDI = votos validos do segmento docente para no candidato; 

VDE = total de eleitores, aptos a votar do segmento docente; 

VVEI = votos válidos do segmento discente no candidato; 

VEE = total de eleitores, aptos a votar do segmento discente; 

PD = PE = peso de participação de cada segmento (1/2); 

http://www.consultas.furg.br/


 
 
 
 
 
 

MAPA DE VOTAÇÃO 

Coordenador Adjunto do Curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental 

 
Segmento 
docente 

Segmento discente Votos no 
candidato 

 
 

20,9% 

Número de eleitores 
aptos a votar 65 75 

Votos Válidos 18 10 

Votos Nulos 1 0 


